
اا ع تتَاب الا ء لل سس،ل، هؤ رر مم ا (( ال مت مو نن عع مأ مم نس مم نن مب مر مف ي مم مبرو مق نل مم ا(( )) ا   ((
ععراب في هذه  نقول: إنها؟ ال

...: الطالب
صص. اسم لها : ل،الشيخ أخ

: حجازية.الطالب
ييةالشيخ لز اجا لح سمها :  عع(( فسسي  والَابسساا ء))  أنت(( الضسسمير واسسس مم نسسس مم مب   ((
لئةدة لكيةد زا تلكوتو ممع(( ل نس مم مب سرها))   ارة فكوتحسسةال هسسذهب منصسسوب  خَاب يةد اقسس علسسى سم
لره لخ اع آ ان لرها لم ن م سة سظهو اك لف حر عر صر ح اج لئةد ال يزا مت مم ا (( ال ننسس عع مأ مم نسسس مم ،)) مب

سل:ه:  ممن(( )) القبرور ف ي  من((وقو ))  مسسسمع((لسسس مفعسسول  هسسذه))  
ين لع،ل  اسم))  مسمع(( الل نسمع((  فا مم مر ف ي ممن مب قال  طيب)) القبرو

يفسسار المؤلسسف: " أي سهم الك اه يَاب سَابسسون بسسالموتى شسس لجي سي أنسست مسسا " يعنسسي ف
لعهم. لم عس بم

سَابون. : فلالطالب لجي ي
سَابون عنةدي : لالشيخ سجي اي ف
فيجيَابون. : عنةديآخر طالب
اَابر؛ عنةدي اللي نعم، عنةدي، الصحيح عنةدي، الصواب : إيالشيخ إذا لنها اخ
اف أن (فيجيَابون) فيجب كانت اذ عح ين:ه النون؛ ست لل:ه:  فسسي النفي جواب ل ((قسسو
مم ا مت مو نن عع مأ مم نس مم نن مب مر مفسس ي مم مبسسرو مق نل يمسسا)) ا اخة  أ عسسس رن غسسانم عنسسةد اللسسي ال

لن:ه ينها وإخوا الة فإ لص اف عن يما سم الها ع اةد م في أي: فهم قَاب لعهم اع يجيَابسسون، ل إسسسما
مت مم ا ((يقول:  الل:ه رحم:ه المؤلف حال ك،ل على نن عع مأ مم نسسس مم نن مب مفسس ي ممسس

مر مبرو مق نل يفسسار  قال: " أي)) ا سك سر " والسذي ال اهسس ين لسسي يظ ات بس:ه المسسراد أ عو المسس
لمع ل والسل م الصلة علي:ه فالرسول احقيقة، اتى سيس قسسال كمسسا حقيقة المو
مك((تعالى:  نن مإ مع ل   مم نس مت ى مت نرو مم نل ين  فلسسو]80[النم،ل:)) ا عليسس:ه الرسسسول أ
اهب والسل م الصلة النسساس أيهسسا وقسسال: يسسا الكفسسار مقسسَابرة المقَابرة إلى اذ

سقوا يت سةدوه الل:ه ا سَاب ا:ه وما واع اَاب عش سعون ه،ل ذلك أ ام عس اظسسة هذه ي لع سعسسون المو لف اكوت عن افي
انها ما ل، بها؟ سعون يسمعو ينسسا بها فينكوتف لقسس،ل ولك اكوت ين إلسسى هسسذا مسس ن نقسسول: نن أ

لمع ل والسسسل م الصلة علي:ه الرسول عسسس اتى، سي سع ل نعسسم، المسسو لم عسسس يفسسار سي سك ال
عوت ام لبهم لل ين سقلو ابهم الل اكوتة، قلو تي ام ن م سَاب:ه و ين:ه بسسالل:ه - والعياذ      ميت قل - فسسإ

امع بما ينكوتفع ل ين:ه المواعظ لم ن يس امع ل فكأ عس  ي
نن((قال:  ثم مإ مت   نن نل مأ رر مإ مذري يسر)) من نن(( المؤلف  ف صل  بس(ما) وهذا))  إ سةد ايسس

ين على ين على (ما) إيش؟ أ مإن(( أ لفية))   عرنا وقةد  نا اضى فيما ذك ين ام لم ن أ
لت اما ينافية عل لن) ال اناا ء (إ عث لكوت عس اةدها، ال اع أن نعم بع اَاب عكوت يل)، ست إل أنسست ما يعني بس(إ

رر لذر نعم نذي عن سم لذير لهم قال: "  للم هو سَابق كما " والن عع مما المـ يم ن إعل اضسس يكوت
يكوتخويف، تم ن فالعل م ال اض لويف المكوت عخ يكوت يمى ال اس مرا سي سل:ه:  نعسسم، إنذا  إن((وقسسو

عصسسر هسسذا  هسس،ل)) نسسذرير إل أنسست لقسسي الح لقي عو اح لفي؟ أ اضسسا ين إضسسافي؛ لإ ال

لذير والسل م الصلة علي:ه الرسول لشير ن صل وب اقا م لك ن ل؟ و يقكوتضسسي هنا الم
ار أن اك عذ عذار سي ين:ه فقط؛ الن لة في ل اع ار اقا سة الكفار، سم اع ار يفار ومقا سك سج ال اكوتا إلى تح
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اذار عن لل لشير، إلى تحكوتاج مما أكثر ا عَاب يكوت سل:ه:  ال رر إل أنت  إن((وقو  كيسسف)) نذري
الها؟ اللي الجملة وبي ن بينها مقابلة يكون ين:ه قَاب أن تسكوتطيع ل يقول: أنت كأ

لص،ل لب إلى الهةداية ستو سلو ارهم أن إيش؟ تسكوتطيع ولك ن الكافري ن، سق لذ عنسس ين ست ال

سمك المقا م، هو هذا يمسسا إنسسذار، مقا لصسس،ل أن أ لب إلسسى الهةدايسسة ستو سلسسو هسسؤلا ء ق
سهون الذي ن الكفار لَاب عش اتى ي اق إليك، ليس فهذا المو اةد س:ه وص ين وجسس،ل عز الل فسسإ
يي يصسسلة عليسس:ه النسسَاب ال م ال يسسس اطا ع امسسا وال اكوت عسسس اي اأن ا لةد عهسس اب ي ار عقسس إليسس:ه النسساس اأ

اق اف عش رم:ه وهو إلي:ه الناس وأ للب ع اطسسا يل اأبو  اا ء ل؟ و اشسسا س:ه او يز اللسس أن وجسس،ل اعسس
اي لةد عه مما اي اوا عق لرس لم ن اأ ررو م افا اعةد لم ن وال لس أب الصسسلة علي:ه الرسول ع ن النا

مَابا والسل م اس منا؛ ان اكا ام ين و لةد المر الل اي ل:ه لب يز اللسس نر(( وجسس،ل عسس كك مذ مف ممسس ا   نن مت مإ ننسس مأ

رر كك مذ مت* مم نسسس مل نم   مهسس ني مل عر مع مط ني مصسس مم تيسسب]21:22[الغاشسسية)) مب  إن((  ط
 )) نذرير إل أنت

نن ا(( مإ مك   من ا نل مس نر أ
كق م مح نل ررا مب ا مشسسي ررا مب مذري منسس من اك(( )) مو نل اسسسال))  أرسسس  الر
عمر بمعنى لليغ ال عَاب يكوت لا ء فسسي أو بال اضسسا مل الحاجسسة اق اث ام ست ف عل لمسسي تقسسول: أرسسس غل

لَابر عخ منا سي ست:ه يعني وكذا لبكذا فل عر ست بالكوتَابليغ، أم عل اس عر لري غلمي أ اكوت عش وكذا. كذا اي
عرتسس:ه ننسس ا((وقسسول:ه:  ،السسةدفع يعنسسي منفعسسة لكنهسسا الحاجسسة يشسسكوتري أن أم مإ  

مك من ا نل مس نر أ
كق م مح نل لم،ل  هذه)) مب ا اكوت عح ان أن ي سكو اَاباا ء ات لةدية ال عع يكوت صننا أي لل أعطينسساك أ

ققا لم،ل ب:ه، وأرسلناك ح مفا تكون أن ويحكوت عص اة أرسلناك يعني للرسالة و لرسال
صق، ععنى اح للف والم اكوت عخ الى ي اع اة أن اليسسة معنسسى الثاني: يكون المعنى ف ال اسسسا لر
تي لَاب ان صق، وسلم علي:ه الل:ه صلى ال اناهسا يكسون الول المعنسى وعلسى احسس ين مع أ

اا ء وسلم علي:ه الل:ه صلى الرسول لميسس ن المعنيسسان كسسان وإن بالحق، جا مكوتلز
افان لكنهما لرد، حيث لم ن مخكوتل يول فعلى المو ال عصف مورد يكون ا عفسسس الو ن

لرد ذلسسك مسسورد يكون الثاني وعلى الرسالة، اس،ل -مسسو عر عصسسف- المـسس بسس:ه، الو
سكوتسسم عم له يل الن أف عينسساك  أي)) بسس الحق  أرسسسلن اك(( ل؟ و اط ققسسا أع سغسس:ه ح تل اَاب ست
من اك(( للنسساس، نل مسسس ين  يعنسسي)) بسس الحق  أر اكوتنا أ ال قق إليسسك رسسسا سكسسون احسس في
عصف او لسها، للرسالة ليش؟ ال لذب يعني: لست نف لدق أنت ب،ل بكا هسسذا صسسا

انسسا علسسى لل عع مةدا الوصسسف ج الة، علسسى عائسس اسسسا يمسسا الر ما جعلنسساه إذا أ مةد علسسى عائسس
اس،ل ين فالمعنى ب:ه المر لط،ل ليس ب:ه جئت ما أ اَابا رق هو ب،ل ب عةد الخَابسسار في لص

رل عةد اع الحكا م. في و
نن ا(( مإ مك   من ا نل مس نر أ

كق م مح نل ررا مب ا مشي سهةدى  قال)) مب ررا((  المؤلف: " بال ))  بشي
اجاب ام ن ررا(( إلي:ه أ مذري من مو ام ن))   عب لم   لج ررا(( " نعم إلي:ه سي ررا  بشي )) ونذري

ينك يعني تشر أ اَاب لذر ست عن ست تشر لك ن و سر أجاب ام ن بالخير تَاب لذ سعقوبة وتن لسسم مسس ن بال
عب لجسس ين وذلسسك وعصسسى، ي عر ع ل يم ن الشسس اضسس ل ن ونسسواهي أوامسسر يكوت امسس اتكسسب ف ار

ارك أو النسسواهي انسساه الوامسسر تسس عه اج اعسس،ل ومسس ن بالنسسذار، بمسساذا؟ وا الوامسسر اف
اناه النواهي واجكوتنب عه اشارة. بماذا؟ واج اَاب بال

ررا(( مبشي ررا   مذري من نن مو مإ نن مو عة مم نم نل مأ مل مإ مه ا مخ رر مفي مذري "  مسسسا))  وإن(( )) من
ممن(( نافية يعني ممن(( )) أمة   رةد جر  حرف))   رةد، زائ رةد أو طيسسب، زائسس زائسس
مةدا، سجوز، زائ مةدا) حال تكون أن على ي (زائسسةد) الولسسى، فسسي .. مفرد لم ن (زائ
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رةد أن:ه المهم مظا زائ رةد لف لئ نمة((و معنى، زا مأ مل (( وجملسسة  مَابكوتسسةدأ،))   مه ا مخ مفي
رر مذري يمة لم ن ما خَابر،  نعم،)) من السسكوتي الناس لم ن الطائفة هي المة؟ هي ما أ
جج على اه عن جج على طائفة واحةد ام اه عن ج ن واحةد ام لدي جة أو واحةد و يي لم عو أومسسا واحةدة ق
افسسة سك،ل ليست المة، هذه ذلك أشَاب:ه لئ تميها اطا يمسسة نسسس مل سأ مسسا الن أنكوتسسم فمث

سكم تمي اس يمة سن يل سأ ينكم إ على الل
واحةد. : طريقالطالب
جقالشيخ امع لو لك ن واحةد : طري اكوت عج لكوتي ن مكان في الجماعة ا تكوت اش اكوت ص،ل سم واحسسةد ك

اهج ل:ه ذلك. أشَاب:ه أوما واحةدة قَابيلة لم ن كانوا إذا إل أمة، نقول: هؤلا ء ما امن
ررا(( ررا  بشي مذري من نن مو مإ نن مو عة مم نم نل مأ اف)) خل مإ ال اس رر  فيه ا((   مذري قي)) من انسسَاب  

امم ك،ل ينذرها" يعني سل ا،ل ا ارهم إليهسسم اللسس:ه أرس لذي ا م للمسساذا؟ انسس سقسسو سهسسم للكوت علي
يجة؛ سح ين:ه ال سك ن لم إذا ل يناس ي رر للل لذي مة لهم فإن ن يج لهسسم على سح تب يقولسسون: يسسا ر

ات ما ربنا عل مل. كمسسا إلينسسا أرسسس نرو((تعسسالى:  قسسال رسسسو مل مو نن ا   نم مأ مه منسس ا نك مل نه مأ

عب مذا مع نن مب مه مم مل نب ملروا مق مقس ا منس ا مل نب نرول مر مت ملس نل مسس نر أ
منسس ا م ني مل رل مإ مسسسرو مع مر مبس نت من مف

مك مت مري ا نن آ مل مم نب نن مق نل مأ مذ مز ى من نخ من رل((تعالى:   وقال]134[ط:ه:)) مو مسسس مر  
من مرري كش مب من مم مرري مذ ممن نل مو مئ من مل مكرو مس مري نن ا مل ى ملل مه مع نل رة ال نج مد مح نع مل مب مسسس رر ال

لتي]165[النساا ء:)) قسسول:ه: (( في ما على الكل م تعالى الل:ه شاا ء إن  وسيأ
نن مإ نن مو عة مم نم نل مأ مه ا خل مإ رر مفي مذري لم ن)) من اكال   عش عن:ه. والجواب ال ع
مم ا((تعالى:  قال مو مرو ي   مت نس مم ى مري نع مل مر ا مصي مب نل فوائسسةد اليسسة هذه  في)) موا

سة اغ لق،ل حيث القرآن منها: بل اكوت عن لع:ه ي لم اسا لئ:ه لب لر ا ن وقا اثسسال لم يية الم تسسس لح إلسسى ال
اثال عم يية ال لو ان عع ين ذلك الم اثال الل لري ل الحسسسية الم اكوتسس عم يمكسس ن ول أحسسةد فيهسسا اي

ال أن لحةد لد ينك فيها؛ يجا مل: هذه قلت إذا ل اَابة مث عم لز ع أحسسةد ما سنور وهذا ال انسسا سي
اق،ل فيها سقول إلى المحسوس م ن فانكوت عع لنى. الم عع الم
لم ن سة الية فوائةد و ال لضي اصسسر الكريمة: ف اَاب ين ال العمسسى بيسس ن السسسكوتواا ء نفسسي ل

لثروا ولهذا الَابصير م ن؟ تفضي،ل معناه والَابصير وجسس،ل: عسسز الل:ه دعاا ء م ن أك
انا اللهم عع تكوت لرنا بأسماعنا ام نعم. ،[كذا]أبقيكوتنا اوقوتن وأبصا

مضا وكذلك مول(( فسسي نقول أي مت   مم ا مل رظ مر مول ال رنسسرو لمسس ن فيهسسا  فسسإن)): ال
مم ا((قول:ه:  في ما القرآن بلغة مو مرو ي   مت نس مم ى مري نع مل مر ا مصي مب نل وفيها ))، موا

طيب. المعنوي المث،ل إلى الحسي المث،ل لم ن النكوتقال
لضي،ل فيها  مضا: تف علمسة على النور أي رظ ين ال معنسساه: فيهمسا السسكوتواا ء انفسي ل

لضي،ل علمة. على النور تف سظ ال
مضا: إذا ومنها  علنا أي اق اكوت عن ين المعنوي إلى الحسي المث،ل لم ن ا الهسسةدى طريق أ

سق واحةد، سر سط عرنسسا)) والنسسرور  الظلم ات((لقسسول:ه:  مكوتفرقة؛ الضلل و  وذك
مةدا سل:ه وهسسو هسسذا على القرآن لم ن شاه نن((تعسسالى:  قسسو مأ مو مذا   مط ي مه مرا مصسس

رم ا مقي مت نس مه مم معرو مب نت معروا مول مف ا مب نت مل مت مب رس مق ال نر مف مت نم مف مك نن مب مه معسس مل مبي )) مسسس
مه((تعالى:  وقال ]،153[النعا م: نل ر ي  ال مل من مو مذري نل منروا ا مم نم آ مه مج مر نخ من مري مم

مت ممسس ا مل رظ ملسس ى ال مر مإ رنسسرو من ال مذري نلسس مروا موا مفسس مم مك مه مؤ ميسس ا مل نو مت مأ مغرو نطسس ا )) ال

3



عسسسق الكفسسر مسس ن نسسو ع إلى يجرهم طاغوت  في:ه]257[الَابقرة: لف نسسسأل وال
العافية. الل:ه

ين:ه ومنها  مضا: أ ص،ل يسكوتوي ل أي لظ سرور ال اح اق،ل حسي مث،ل وهذا وال إلى من:ه انكوت
لوي المث،ل ان عع ر،ل وهو الم رر الجنة لظ اح ينار و ريهما يسكوتويان، ل ال أفض،ل؟ أ

ر،لالطالب انا اللهم الجنة : ظ عل اع سهم اج عن وإياكم م
لم ن : طيبالشيخ لذير الكريمة الية فوائةد و عح يكوت مضا: ال ل،ل لم ن أي ام ل،ل اع النسسار أه

ين رر والحرور الظ،ل بي ن السكوتواا ء نفي ال عم تذي معلو م، أ اأ ات لن و سرور النسا بالح
مضا رر أي ام،ل لم ن الكوتحذير ففي:ه معلو م، أم سذ هسس،ل النسسار، أه،ل اع اليسسة لمسس ن يؤخسس

ين:ه الكريمة اج ل أ ار اب أن النسان على اح سل عط ص،ل ي لظ اب وأن نعم، ال سل رنور؟ يط ال
: نعم.الطالب
سلو م؛ : كذا؟الشيخ عرنا دمنا ما لننا مع ين ذك لضي،ل معناه النفي هذا أ النسسور تف

سرور علسسى الظسس،ل وتفضي،ل الظلمات على أن النسسسان علسسى احسسرج فل الحسس
اب سل سب قةد ب،ل الفض،ل يط لج منا ي يما ولهذا طيب، أحيا الصلة علي:ه النَابي رأى ال

مما والسل م احا مل لز تل،ل قةد ورج قسسال: ل ما السفر في رمضان بصيا م علي:ه سظ
سلوا تل اظ مم البر ممن  ليسقال: ( ولك ن علي:ه ست ). السفر ف ي الصي ا

سل:ه:  مم ا((وقو مو مرو ي   مت نس مء مري مي ا نح مل مت مول ا مروا نم مل مضا  فيها)) ا في سَابق ما أي
سة  وفيها.. لعلسسم افضسسيل نل ((تعسسالى:  اللسس:ه قسسال وقسسةد كسسذلك وهسسو ال نل مق مهسس

مرو ي مت نس من مري مذري نل من ا ممرو مل نع من مري مذري نل من ل موا ممرو مل نع سم]9[الزمر:)) مري عل لع رد  وال جها
ات وإن الل:ه سَابي،ل في ع،ل شئ سق سم على ف عل لد لسل ح الصح: الع ل،ل في للجها سَابي

س،ل قةد لن:ه الل:ه؛ لم سع ل ام ن العلم يح لف اكوت عن سع ول ب:ه ي اف عن اره، ي إذا لكسس ن سل ح فهو غي
ات عع اسك نف ات وغيرك نف عر مةدا لصسس مع  فل((تعسسالى:  اللسس:ه قسسال بسس:ه مجاهسس مط مت

من مرري مف مك ا نل نم ا مه ند مه مج ا مه مو ردا مب مه ا ررا مج مبي سم  طيسسب]52[الفرقان:)) مك عل فسسالع
ر ح س،ل سل يص او اكوت لد النسان ب:ه اي طيب. الل:ه سَابي،ل في للجها
لم ن لةدها و مضا فوائ سل:ه:  أي ين)) المروات ول  الحي اء((قو يث فيها  أ اح على ال

لب ال علم اط لع ين:ه ال سة وأ يمة احيا سل ين:ه كما ا سة أ عرد حيسا لكس ن فل الفس المسة تحيسسا أن يم
مة مة  تحيا.... علم  بةدون.. أقول: حياة ل حيا علسسم بسسةدون بهيمية حيا ل لكسس ن ع

مة تحيا أن يمك ن اَابة حيا تي ص،ل بالعلم إل ط سةدون النسساس وكسس سشسس الطيَابسسة الحيسساة ين
سَابها؟ ما لك ن تي ار إذا العلم اط ام ات:ه أث س،ل اليمان وهو ثمر ام الل:ه قال الصالح والع

نن((تعالى:  مم مل   مم رح ا مع مل نن مص ا عر مم مك نو مذ مث ى مأ مرو مأن مه رن مو مم نؤ ننه مم مري مز منج مل مف
رة[كذا] مي ا مح رة   مب كي نعم.]97[النح،ل:)) مط
نن((يقول:  مإ مه   نل مع ال مم نس نن مري مء ممسس مشسس ا ممسس ا مري مت مو ننسس عع مأ مم نسسس مم نن مب مفسس ي ممسس

مر مبرو مق نل لم ن)) ا ين   لةدها: أ لئ ا:ه فوا سةد بيسسةده السسذي هسسو وج،ل عز الل لليسس سمسسور مقا ال
يمةد يا أنت حكوتى اح لطيع ل م لمع أن تسكوت عس مةدا ست لمع ب،ل أح عس الل:ه. هو المـ

لل:ه:  لل:ه المشيئة وفي:ه: إثَابات ممن((لقو .)) ريش اء  
قد وفي:ه ان أن ينكرون الذي ن القةدرية على ار رة العَاباد لفعال يكو ل:ه مشيئ عز لل

لل:ه:  وجسس،ل نن((لقسسو مإ مه   نل مع ال مم نسسس نن مري مء ممسس مشسس ا ائة هسسذه  ولكسس ن)) مري لشسسي الم
القة عط اةدة جسساا ءت موضسسع كسس،ل -وفي هنا الم ييسس اق سم امسسة بمسساذا؟ مطلقسسة-  عك لح بال
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لل:ه مم ا((تعالى:  للقو مو من   مءو مش ا نل مت نن مإ مء مأ مش ا مه مري نل نن ال مه مإ نل من ال رمسس ا مك ا ملي مع
رم ا مكي .]30[النسان:)) مح

لم ن ين:ه و لغي فوائةدها: أ اسان ينَاب للن لجب ب،ل لل اجأ أن النسان على ي عل اللسس:ه إلى ي
اةده وجسس،ل عز لب فسسي وحسس عفسسع المنسسافع اجلسس اد صر؛ و اضسسا لل:ه:  الم نن((للقسسو مإ مه   نل ال

مع مم نس نن مري مء مم مش ا س ع كان  فإذا)) مري اما عس عل:ه فل اللسس:ه لم ن ال اأ عسسس لره لمسس ن ت ل غيسس
عل:ه ممسسا لنا ينَابغي ولهذا الل:ه، لم ن إل تسأ ان أن دائ سكسسو ا ن ن وجسس،ل عسسز للسس:ه داعيسس
س ن ينا نشعر ونح سرون بأن لق اكوت عف ين الل:ه إلى سم لدر وتعسسالى سَابحان:ه الل:ه وأ علسسى قسسا

اق أن تق اح سجوه ما لنا سي عر سه وما ن سعو عةد ل ب:ه، نةد لم اكوت عع لسك على ت اسسسى نف عن اللسس:ه، وت
ع ع از ل:ه إلى اف مما الل لن وبيس ن السسجود فسي الةدعاا ء في دائ وفسي والقامسة الذا

ل ن ك،ل لط لليسسة والمكانية الزمنية الجابة موا احا ين وال وتعسسالى سسسَابحان:ه اللسس:ه ل
مذا((يقول:  مإ مو مك   مل مأ مد ي مس مب ا كن ي مع كن ي مع مإ رب مف مرري مب مق مجي مة مأ مرو نع مع مد ندا السس

مذا من مإ مع ا السسم  ثسسم]186[الَابقرة:)) مد عع مضسسا ا ين أي لنسك مسسع السسةدعاا ء أ سلسسب كو تط
سسس:ه هسسو الل:ه لم ن الحاجة مضسا نف سب عَابسسادة أي ير اكوتقس مضسا، بس:ه ت لسسب أي بهسذا فكوتك
ثمرتي ن:  في:ه تكسب الةدعاا ء
يثواب الثمرة العَابادة. هذه على الولى: ال

سة سصول والثمر عفع أو المطلوب الثانية: ح سروه اد نعم. المك
لمسس ن لةد و ين اليسسة فوائسس ال الكريمسسة: أ ل وسسسلم عليسس:ه اللسس:ه صسسلى اللسس:ه رسسسو

لطيع اكوت عس لمع أن ي عس مم ا((لقول:ه:  القَابور؛ في ام ن سي مو مت   نن عع مأ مم نس مم نن مب مف ي مم
مر مبرو مق نل ين  فلو)) ا المقَابرة أه،ل إلى ذهب وسلم علي:ه الل:ه صلى الرسول أ
اعاهم لمنوا أه،ل وقال: يا ود سلسسوا القَابسسور أه،ل يا ورسول:ه، بالل:ه القَابور! آ ام اع

محا. يسسمعون؟ امعون ل صسال عسس سب قلسست: مسا فسإن ي يمسا الجسسوا فسي ثَابسست ع
ين لم ن الصحيح الحةديث اف وسسسلم علي:ه الل:ه صلى النَابي أ اقسس القكوتلسسى علسسى و

عةدر في اع،ل المشركي ن لم ن ب لئهم يةدعوهم وج لا ء بأسما لئهم وأسسما فلن يسا آبسا
اةد ما وجةدتم ه،ل فلن ب ن يمسسا....أخ!  يسسا { أنت ربكم وع يةد م إ اقسس تعسسال وإمسسا ت

الصسسحيح فسسي ثَابسست عما الجواب أقول: ما }،.....  ما عشان هذه بالرقعة
ين لم ن فسسي المشسسركي ن قكوتلسسى علسسى وقسسف والسل م الصلة علي:ه الرسول أ

لليب لا ء بأسمائهم يةدعوهم وجع،ل بةدر ق ( هل فلن ب ن فلن يا آبائهم وأسما
قق ا ربكم وعد م ا وجدتم كن ي ح ققسس ا ربسس ي وعسسد مسس ا وجدت قد فإ ) ح

ييفسسوا أنسساس مسس ن تكلم الل:ه! ما رسول : " ياعمر ل:ه فقال مسس ن كل م " أو اج
مع أنتم ( م افقال:  المعنى، هذا مم نس مقرول ملم ا بأ أنهسسم  يعنسسي) منهسسم أ

 الجواب؟ هو فما يسمعون،
للالطالب للقو اعهم أحياهم الل:ه الل:ه: " إن رحم:ه قكوتادة :  ا م فأسسسم النسسَابي كل

مل وسلم علي:ه الل:ه صلى مة تنكي اي لز اتهم، ثم لهم وتخ ينعائشسسة وتقول أما : " إ
ا،ل سَابهم ولكسس ن وسسسلم علي:ه الل:ه صلى الرسول يسمعون ل القليب أه لط يخسسا

اما الرسول سةدون لل لب م ن يج ". القَابر في العذا
يماالشيخ ات ما : أ عر لنسس:ه ....ينكوتقةده الرسول كل م أن فلشك عائشة ع ن ذك
لكسسر مسسا وأمسسا )، منهم أقرول ملم ا بأسمع أنتم ( م اقال:  قكوتسسادة عسس ن سذ
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ين:ه كلم:ه فمعنى قص أ لا ء، خا ات عمسسا الجواب قلت: ما فإن نعم، بهؤل فسسي ثَابسس
مضا الصحيح الحةديث ين لم ن أي لف ن إذا الميت أ ينسس:ه حكوتى أصحاب:ه عن:ه وتولى سد إ
امع عس اي ا ع ال عر  عن:ه؟ ينصرفون وهم نعالهم ق

......: الطالب
مضا الةدف ن عنةد : هذاالشيخ از م ل وأي ما ع مس ن يلس عر ع س اع أن النعسال قس ام ايسس
اد أبسسو رواه عمسسا الجسسواب قلسست: مسسا فسسإن السسةدعوة، أو الكل م سره داو وغيسس

يحح:ه اق:ه اب ن عَابةد الَابر وص عف:ه لسسم أو وواف لل س ن القيسسم يخسسا ينسس:ه لمسس ن ابسس لمسس ن مسسا أ
جم عسل سم سم تل اس جر على سي سف:ه كان قَاب لر يد إل الةدنيا في يع احسس:ه عليسس:ه اللسس:ه ر يد رو ار فسس

اقسسال: هسسذا أن فسسالجواب السسسل م؟ علي:ه جل فسسي سي سصوصسسة احسسا يل مخ عليهسسا اد
اع إذا هذا لم ن يلز م ول الحةديث، لم ا م اسسس را ء وهسسو عليسس:ه السسسل صد أن لسس:ه دعسسا سر ايسس

يلم امسس ن على السل م امع أن اسسس عسسس ي،ل اي يلسسم امسس ن كسس اك قلسست: مسسا فسسإن عنسسةده، ات
يما الجواب ال:ه ع ين لم ن الفقهاا ء قا تيت أ يذى الم لل يكوتأ اكر   بقو عن لره عنةد المـ أو اقَاب

ل،ل عع ين فالجواب قَابره؟ عنةد المنكر لف الرسسسول غير الناس لم ن الواحةد قول أ
سحجة ليس والسل م الصلة علي:ه رج وإنمسسا ب اكوتسس عح رأيهسسم علسسى ثسسم بسس:ه، ل لسس:ه  سي

لملون الل:ه رحم:ه لل:ه:  معنى يح عع أنت  وم ا((قو القبسسرور ف ي من بمسم
جع)) لم عس سم لب سهم ام ن  أي:  سعو عةد امان إلى ات للي ينك الصالح والعم،ل ا تسسسمعهم ل فإ

معا قسسول عسس ن الخيسسر الجواب هو  وهذا.... سما ع لكن:ه ل:ه، يسكوتجيَابون سما
ين ام ن اخسساطَابون وما عنةدهم سيقال ما يسمعون الموتى يقول: إ قسسول:ن بسس:ه سي
معا  أي)) القبسسرور فسس ي مسسن بمسسسمع أنسست  وم ا(( بسس:ه ينكوتفعسسون سسسما

سب أعلم، والل:ه نعم، ل:ه ويسكوتجيَابون لج المسسور هسسذه نحسسو المؤم ن على والوا
يية لَاب ا ن أن الغي لم صص ب:ه جاا ء بما سيؤ سب بسس،ل يسأل والَاباقي فقط الن لجسس أن عليسس:ه ي

س م فل الل:ه عنةد يقول: العلم لز يجز م أن ل:ه نعم بالثَابات، يجز م ول بالنفي يج
مصا السماا ء م ن الحةديث في:ه ثَابت ما ويجع،ل بالنفي يص اخ  وم ا((قال:  لن:ه سم

مك(( الخرى الية  وفي)) القبرور ف ي من بمسمع أنت نن مإ مع ل   مم نسسس مت
مت ى نرو مم نل مع مول ا مم نس نم مت رص مء ال مع ا رد مذا ال نروا مإ نل من مو مرري مب ند  .)) مم

نن(( تعالى قال ثم  مإ مت   نن نل مأ رر مإ مذري لم ن)) من ين اليسسة هذه فوائةد   الكريمسسة: أ
مةدا مغا إل ليس وسلم علي:ه الل:ه صلى الل:ه رسول محم مرا مَابل في فليس ومنذ

سب يةده عل احةد الهةداية ج سع ول ل عف نن(( قال: لن:ه عن:ه الضرر د مإ مت   نن نل مأ رر مإ مذري منسس
ميسسا أنت ما  يعني)) عي للنسساس هاد ينسسك ،..وإرشسساد توفيسسق هةدايسسة أ منسسذر ولك

نن((يقول:  نعم، فقط دللة هةداية هاد فأنت مإ مت   نن نل مأ رر مإ مذري .)) من
نن ا((قال:  ثم مإ مك   من ا نل مس نر أ

كق م مح نل ررا مب ا مشي ررا مب مذري من نن مو مإ نن مو عة مم نمسس نل مأ خل مإ
مه ا رر مفي مذري نن ا (( )) من مك مإ من ا نل مس نر أ

كق م مح نل ر،ل هذا  في)) مب ا ين علسسى دلي رسسسالة أ
صق وسسسلم عليسس:ه اللسس:ه صسسلى النسسَابي ينسس:ه احسس ينسس:ه بكسساذب؛ ليسسس وأ قسسال: ل

مك(( من ا نل مس نر أ
م كق   مح نل .)) مب ا
لم ن لةدها و ين فوائ مضا: أ ر،ل والسسسل م الصسسلة علي:ه الرسول أي إذا للرسسسالة أهسس
صق جعلنا مل (( بالح ا ن أرسلناك إنا أي  الفاع،ل))  ن ا(( م ن )) حا تقيسس لح بسسذلك سم

ين على دلي،ل في:ه فيكون ر،ل وسسسلم علي:ه الل:ه صلى الرسول أ للرسسسالة، أهسس
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ر م وهذا مه ((كقول:ه:  أخرى أدلة م ن معلو نل مم ال مل نع مث مأ ني مل مح مع نج مه مري مت مل مسسس ا مر
الية. هذه م ن نأخذها أن نريةد لك ن] 124[النعا م:))

مضا: أن ومنها اا ء ما أي صق فهسسو والسسسل م الصسسلة عليسس:ه النسسَابي بسس:ه جا ليسسس حسس
ات فإذا بَاباط،ل عر لره إلى نظ مقا، وجسةدتها أخَابسا ات وإذا صسسةد أحكسسام:ه إلسسى نظسسر
مل، وجةدتها اَابر بالنسَابة الحق لن الحق؛ هو وهذا عةد والحسسق الصةدق، هو للخ
عكم بالنسَابة سح العةدل. هو لل

عت والسل م الصلة علي:ه النَابي رسالة فوائةدها: أن وم ن اع اشسسارة بي ن جم اَاب ال
لل:ه:  والنذار ررا((لقو ررا  بشي .)) ونذري

لةدها وم ن ين فوائ مضا: أ سع النسان أي لم اتان خصلكوتان في:ه يجكوت يد اضا المعنى في مكوت
عي ن كانكوتا وإن اكوت اق لف يكوت لشير في سم لذير المـراد: ب ين ونسس تشر ل سةد السسذي هسسو المـسسَاب لعسس ي

سح بالخير الناس اكوت اب لهم ويف تفهم السسذي هسسو والمنسسذر الرجاا ء، با ...لمسس ن يخسسو
سض،ل، المعنى حيث م ن فَابينهما ج ن في يجكوتمعا وهما تفا ننكوتق،ل ه،ل واحةدة، عي

ين إلى الفائةدة هذه م ن سع قسسةد النسان أ لمسس اكوت سل فيسس:ه يج سل إيمسسان خصسسا وخصسسا
عفر؟  سك

.....: الطالب
ست إذا مكوتلز م هو ما ،مكوتلزمان مو : لالشيخ مشا رأي مل جي فأنسسا الَابلةد على مقَاب

سرهم سرهم، ول أنذ تش سرهم فأنسسا انصسسرف قةد الجيش أن رأيت إذا لك ن أب تشسس أب
ين الحسسق وهسسو والجماعسسة السنة أه،ل مذهب م ن المعلو م حال ك،ل وعلى أ

سل في:ه يجكوتمع قةد النسان سل إيمان خصا منا فيكون كفر وخصا اوجسس:ه مسس ن مؤم
مرا لل:ه وج:ه لم ن وكاف هم ا الن اس ف ي ( اثنت انوالسل م:  الصلة علي:ه كقو

ننسب ف ي الطعن كفر  بهم ري  وقسسال) الميت عل ى والني اح ال النسسَاب
مضا:  والسل م الصلة علي:ه مبأي مله فسروق المسلم ( سب ا ) كفسسر وقت ا
ين مسسع ال:ه أ سج ل قكوتسسا لر لل:ه:  اليمسسان؛ لمسس ن يخسس نن((لقسسو مإ مو من   متسس ا مف مئ من مط ا ممسس

من مني مم نؤ مم نل ملروا ا مت مت نق لل:ه:  إلسسى] 9[الحجسسرات:)) ا مم ا((قسسو نن مإ من   منسسرو مم نؤ مم نل ا
رة مرو نخ محروا مإ مل نص مأ من مف ني نم مب مك نري مرو مخ سل:ه]10[الحجرات:)) مأ (( وصسسلنا مسسا ل  وقو
)) نذرير فيه ا خل إل أمة من وإن
مضا فيها ين لم ن أي ار الفوائةد: أ يلسس:ه الم ل:ه سك جةد ليسسس للسس رة لحسس حسسكوتى فيسس:ه مشسسارك

سم اظ سك ل منزلة الناس أع لر ا:ه يشا رص فيمسسا تعالى الل اكوتسس ننس ا((لقسسول:ه:  بسس:ه يخ  إ
ر م)) أرسلن اك ين  ومعلو لس،ل مقا م أ اس،ل مقا م لم ن أعلى المـر  المـر

نن ا((وتعالى:  سَابحان:ه مإ مك   من ا نل مس نر أ
كق م مح نل ررا مبسس ا مشسسي ررا مب مذري منسس سب)) مو اطسسا  الخ

لل:ه:  في تي)) أرسلن اك  إن ا((قو اسال وسلم، علي:ه الل:ه صلى  للنَاب هو والر
اس،ل تحمي،ل مئا المر سغسس:ه شي تل اَاب ل،ل إلسسى ي اسسس عر نشسساهةد كمسسا والجملسسة إليهسسم، الم
يكةدة اؤ ين) وتوكيةد سم رل الجملة بس(إ سةد ا ن أن أج،ل لم ن بها الهكوتما م على ي لم عؤ بهسسا سي

منا النسان مل، إيما نن ا((تعالى:  الل:ه يقول كام مإ مك   من ا نل مس نر أ
كق م مح نل  الَابسساا ء)) مبسس ا

يما هنا ان أن إ اس،ل لَابيان بكذا تقول: وأرسلكوت:ه للكوتعةدية تكو أن وإمسسا لبسس:ه، المر
ان "  بالهسسةدى))  ب الحق((:  يقسسول اللسس:ه رحمسس:ه والمؤلسسف للمصسساحَابة تكو
ين:ه اذ وكأ لل:ه م ن الكوتفسير هذا أخ مرو((تعالى:  قو مه مذ ي   نلسس مل ا مسسس نر أ

مه م مل مسسسرو مر
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مد ى مه نل من مب ا مدري كق مو مح نل ين اليسسة فسسي الصحيح  ولك ن]33[الكوتوبة:)) ا المسسراد أ
رةد))  ب الحق(( لض اق فيشم،ل الَاباط،ل   تصةد ال الخَابر في ال اكا م، في والعةد الح
لق أي لل الخَابار في بالصةد ل،ل فقط الهةدى وليس الحكا م في والعةد الهسسةدى ب

ال ح يص للصل ح وال ار وا يمسسا ذلك، وغي ودريسسن  ب الهد ى((تعسسالى:  قسسول:ه فسسي أ
عمك ن  فنعم)) الحق سقول أن هناك بالهةدى نقول: المراد أن م بسس:ه المسسراد ن
علم ين:ه النافع الع ار ل ار الهةدى ذك ار الةدي ن وذك امسس،ل العلسسم فذك يمسسا والع فل هنسسا أ
لصر أن ينَابغي اكوت عق سلسس:ه بسس،ل الهسسةدى، أي الحسسق قولنا على ن صم نجع ذلسسك مسس ن أعسس

ا ن ويشم،ل العلم هو الذي الهةدى لليشم،ل عشةد هو الذي الحق دي رر والصل ح ال
عت قسسةد والسسسل م الصسسلة علي:ه فالرسول والصل ح، ان يم سكوت:ه تضسس ا م رسسسال العلسسو

يلها النافعة علسسق والصل ح ك لشسسهم فسسي للخ لدهم، معا اا ء ومسسا ومعسسا فقسسةد بسس:ه جسسا
ا ن يم اضسس نن ا((تعسسالى:  قسسال الحكسسا م، فسسي والعسسةدل الخَابسسار فسسي الصسسةدق ت مإ  

مك من ا نل مس نر أ
كق م مح نل ررا مب ا مشسسي ررا مب مذري منسس ررا(( )) مو بمعنسسى احسسال  هسسذه))  بشسسي

تشر اَاب رل سم ررا((المؤلسسف:  قال ،))  أرسلن اك(( في الكاف لم ن حا ))  بشسسي
اب ام ن ررا(( إلي:ه أجا ام ن))  ونذري عب لم   لج اشارة إلي:ه سي اَاب سر هي " وال بمسسا الخَابا

صر، سسسس ام،ل وقسسةد اي عع اكوت عسسس اَابسسار فسسي ست سسسسوا ء بمسسا الخ لل:ه فسسي كمسسا ي ((تعسسالى:  قسسو
نم مه نر كش مب عب مف مذا مع عم مب ملي يمسسا ]،34[الكوتوبة:)) مأ عخويسسف فهسسو النسسذار وأ يكوت أي ال

توف، بما العل م اخ ري سي ارة رسسسالكوت:ه كسسانت والسسسل م الصسسلة عليسس:ه والنَاب اشسسا اب
اذار؛ عن لإ يما لنها و رر إ سر أم يش اَاب سل:ه سي لضي:ه بما فاع اكوت سف نهسسي وإما المر، ذلك يق يو اخسس سي
سَاب:ه لب:ه، لم ن صاح اشارة كلها فالشريعة ارتكا اذارة، اب ان سل و رحمسس:ه المؤلسسف وقو
ررا((الل:ه:  ام ن))  بشي ررا(( إلي:ه أجاب   ام ن))  ونذري عب لم   لج سيقسسال: " قسسةد سي

ين سا ء الولى إ لمها على الية إبقا مرا أي عمو ام ن بشي مرا إلي:ه أجاب لل في ل:ه ونذي
ين الوقت نفس مضا أجاب ام ن ل سج أي اذار إلى يحكوتا سن إن اَابشارة فيكو والنسسذار ال

لملة ام ن شا ام ن أجاب لل لجب لم و لجب الم ام ن حكوتى سي يشر سي اَاب طيسسب أجسساب إن سي
ررا(( ررا  بشي  )) ونذري

نن ((قال:  ثم  مإ نن مو عة مم نم نل مأ مه ا خل مإ رر مفي مذري (مسسا)  بمعنسسى))  إن(( )) من
مطا لها ذكرنا وقةد نافية فهي مطا لس(إن) النافية ذكرنا أي سَابق فيما ضاب ضاب
لع سيحيط ل لكن:ه لدها لبجمي ين:ه وهو موار عت إذا أ اةدها أت يل بع ((مث،ل:  نافية فهي إ
نن (( ،)) نسسذرير إل أنت إن مذا مإ نل مهسس رر مإ نح رن مسسس مبيسس ]،110[المائسسةدة:)) مم
نن(( مإ مذا   نل مهسس رق مإ متل نخ نن((] 7[ص:)) ا مإ مذا   نل مهسس مق مإ ملسس من مخ مليسس نو مل )) ا

مضا ومنها ،]137[الشعراا ء: نن (( اليسسة هسسذه أي نن مإ عة مم نمسس نل مأ مهسس ا خل مإ مفي
رر مذري سل:ه: )) من اةدة))  من(( وقو رة زائةدة،  زائ مبسسا زائسسةد رة إعرا فسسإن معنسسى زائسسةد

ين زائسسةدة؟ زائةدة تكون قلت: كيف ال س،ل قلنسسا:  ام سيسسسكوتع ممسسا (زاد)  ميا لز ومكوتعسسةد
اد ا ن فيقال: زا مة الطي يل تةدي، هذا اب اع اكوت رنسس ا  فزادتهسسم(( سم مكوتعسسةدي  هسسذا)) إريم ا

مضا اد أي سل وتقول: زا هسذا زائسسةدة يعنسي زائسةدة زائسسةدة فمعنى لزمة هذه الما
يةدى، ل الذي الناقص لم ن نعم، أي الزيادة هو الذي الناقص لم ن اعسس اكوت وزائسسةدة ي

عة((و طيب، المكوتعةدي لم ن الثانية سفسسو ع  مَابكوتةدأ))  أم علسسى مقسسةدرة بضسسمة مر
اع آخره سل ظهورها لم ن من لة المح،ل اشكوتغا لف بحركسس لئسسةد، الجسسر حسسر نل (( الزا مإ
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مه ا خل رر مفي مذري مل((اللسس:ه:  رحمسس:ه المؤلسسف  قسسال)) من مخ الف،  بمعنسسى))   سسس
قي  أي)) نذرير  فيه ا(( سرها، نَاب لذ يمة ين لئفسسة بمعنسسى هنسسا وال فسسي وتسسأتي الطا

لة على القرآن سكون أوج:ه أربع لئفسسة بمعنسسى ت بمعنسسى وتكسسون هنسسا، كمسسا الطا
ام ن يز سلها ال مر (( مثا مك ند مد موا نع عة مب نم سكسسون]45[يوسسسف:)) مأ السسةدي ن بمعنسسى  وت

يلسسة لم نن(( وال موأ مه   مذ نم مه مك مت نم رة مأ نمسس رة مأ مد محسس سن)) موا .. المسسا م بمعنسسى  وتكسسو
نن(( مإ مم   مهي مرا نب من مإ رة مك ا نم رت ا مأ من يمسسة لم ن ما ]،120[النح،ل:)) مق ا خل  إل(( سأ

اف  أي)) نذرير فيه ا ال رر ومضى اس سرها نسسذي ا م وذلسسك ينسسذ سة للكوتقسسو يجسس سح علسسى ال
ين العَاباد ال ل عت مهما العقو اغ لرف أن يمك ن ل بل سب ما تع لج ل:ه ي لم ن وج،ل عز لل

سب ما تعرف أن يمك ن ل كما الحقوق لج علسسى والصسسفات السسسماا ء لمسس ن ل:ه ي
ل،ل عق،ل كان وإن الكوتفصي،ل، سَابي لرك الع عةد يةد النسسسان أن سيسس سبسس اةد أن ل سَابسس اق:ه يع خسسال

لرك ين ويةد سكون أن لبةد الخالق أ مفا ي لت مكوتص سسسَابي،ل علسسى لك ن الكمال، بصفا
لم ن الكوتفصي،ل، سَابي،ل على ل الجمال ل،ل ف ا،ل ذلك أج س:ه أرس ا م الرس،ل الل لكوتقسسو

يل أمة لم ن فما العَاباد على الحجة وقت في النَابياا ء تكون قةد نذير، فيها خل إ
جة في واحةد ان اكان في واحةد وقت في النَابياا ء يكون وقةد مكوتعةددة أمك واحةد، م

اجةد أن أما رن يو سك ن لم واحةد مكا لكس ن، ل فهسسذا نسَابي فيس:ه ي ان أن سبسةد ل يم تكسو
سع اث قةد المم جمي لع سس،ل، إليها سب رر سر ال سل:ه هذا ونظي ند((تعالى:  قو مق مل مو من ا   نث مع مب
كل مف ي عة مك نم رل مأ مسرو من مر مدوا مأ مب نع مه ا نل مبسسروا ال من مت نج مت موا مغرو نطسس ا انسسا )) م ال عث اع اب
ت،ل لفي جة سك يم  سأ

سة الكريمة الية هذه لم ن سيسكوتفاد ست منها فوائةد عةد سَابسسو لة سث صسسلى النسسَابي رسسسال
ج:ه على وسلم علي:ه الل:ه عج جةد و اة ل مؤك اي عر لل:ه:  لم ن في:ه لم أرسسسلن اك  إن ا((قو

((.
سة لضيل لي ومنها: ف لن:ه وسسسلم عليسس:ه الل:ه صلى النَاب ال لكسسو تب رسسسو العسسالمي ن ر

ين ر م الرسالة فإ سلها ل عظيم امقا ر،ل هو ام ن إل ينا تَابسسارك اللسس:ه قال كما لها أه
مه ((وتعالى:  نل مم ال مل نع مث مأ ني مل مح مع نج مه مري مت مل مسسس ا  ويقسسول]124[النعسسا م:)) مر

مك((وج،ل:  عز الل:ه نل مت مل   مس رر من ا ال نل نض نم مف مه مض نع مل ى مب عض مع نع نم مب مه نن نن مم مم
مم نل مه مك نل يضلون الرس،ل اأي وهم] 253[الَابقرة:)) ال سسسواهم امسس ن علسسى مف
رة فضيلة الية ففي الخلق لم ن اَاب اق وسلم. علي:ه الل:ه صلى الل:ه لرسول ومن

سن س ن علي:ه يشكوتم،ل ما ومنها: بيا لل دي الحسسق لم ن والسل م الصلة علي:ه الرسو
رةده الذي لط،ل الَاباط،ل، ض لذب، فهو الخَابار في كان إن والَابا في كان وإن الك

عور فهو الحكا م اج علم، ال رظ سة وعلي:ه وال وسسسلم عليسس:ه اللسس:ه صلى النَابي فرسال
رة ان تم اض مضسسا بيسسان ففيسس:ه الحكسسا م، وفسسي الخَابار في للحق مكوت هسسذه فضسسيلة أي
ري بها جاا ء الكوتي السلمية الشريعة وسلم. علي:ه الل:ه صلى النَاب

لم ن ي،ل الكريمة: أن الية فوائةد و ققسسا كسسان مسسا ك ين ح عت الشسسريعة فسسإ اا ء بسس:ه جسسا
را ء عت سوا يص لمسس ن العسسا م، بالمعنى أو الخاص بمعناه علي:ه ن يم و ات ثسس بعسسض أثَابسس

يمى ما الصوليي ن بعض أو الفقهاا ء اس مل وجعلوهسسا المرسسسلة بالمصسسالح ي دلي
مل، مل ليست أنها والصواب مسكوتق مل، دلي ين مسسسكوتق اةد إن المصسسالح هسسذه ل له اشسس
س ع اة ول الشر ع لم ن فهي لها الشر اج الها أن إلى حا مل نجع قل، دلي تق اكوت عس لم وإن م
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عةد اه احة فليست لها يش سَابها بمصل امهسسا السسذي وصاح احة زع سر مصسسل اَابسس اكوت عع ممسا، سي واه
مل يثَابت أن فكون:ه مسا دلي تمي:ه خام اس الة المصالح ي اطسسأ هسسذا المرسسس للمسساذا؟ خ

اما ست لل ين وهو الن لكم قل اةد إن المصلحة هذه أ له لمسس ن فهسسي الشسسر ع لهسسا شسس
يل الشر ع عةد لم وإن والسنة، الككوتاب عليها د فل بمصسسلحة فليسسست لها يشه
اَابسسر، اكوت عع مضسسا ولسسذلك طيسسب ست سم أي ععسس لضسسهم ز اث بع ج،ل إحسسةدا وهسسو سسسادس دليسس

سب احا عص لكوت ين بمعنى الحال اس ار أ اقسسى الم ا ن حسسكوتى عليسس:ه كسسان مسا علسسى يَاب ييسس اَاب يكوت
سع:ه سؤه، ارتفا مضسسا هذا وانكوتفا صح ل يعنسسي بصسسواب ليسسس أي لصسس السس:ه أن ي مل نجع دلي
مل ين:ه للماذا؟ مسكوتق عت قةد ل يل اي فقسسةد السسسنة علي:ه اد لك عليسس:ه الرسسسول إلسسى سشسس
يي،ل الرج،ل والسل م الصلة اخ ين:ه إلي:ه سي ( لفقسسال:  الصسسلة في الشيا ء يجةد أ

رت ا ريسمع حت ى رينصرف مح ا ريجد أو صرو مذا) رري لني  إ علسسى إيسسش؟ على نَاب
لا ء اقا عص،ل ب لب ال احا عص جذ الحال واسكوت ائ سج ل وحين ا،ل أن ايحكوتا اع عج مل هذا ن مل دلي مسكوتق

ينما ا،ل وإ اع عي ن هذي ن العلماا ء بعض ج ال للي عي ن؛ الةد يل لق اكوت عس ين سم س ح النسان ال لةد اق عن في اي
ين ذهن:ه را ء هذا أ لص،ل شي اهب والسنة الككوتاب ادللة ع ن منف سل:ه فيذ مل ويجع دلي

مل، يل مسكوتق يم،ل فلو وإ اةد تأ اج ين لو رد ذلك أ ينة الككوتسساب فسسي موجو ينسس:ه والسسس ل وأ
اة اكوت:ه أن إلى حاج لَاب عث مل سن مل، دلي اأ ولقةد مسكوتق ير اج لري ن بعض ت تخ ل،ل على المكوتأ السسةدلي
اصالح وهو الول ا،ل حكوتى المرسلة الم اخ اةد مسسا فيسس:ه أد له س ع اشسس يشسسر لنسس:ه، ال بَابطل
لم ن سلهم ذلك و ابا بإجازة قو تر صي ال لك عن اَاب ين:ه ال سجوز؛ وأ ما ء ي لمس ن توهمسوه ما على لبنا

للح ين المرسلة، المصا لت وقالوا: إ ييا لد اصا لر فسسي العسسالم اقكوت عصسس ل الحاضسسر الع
صم لكوت لل إل ات اقة، هذه باسكوتعما علفاظ الطري لليب فال اسا لر علسسى جاا ءت إذا وال غيسس
اا ء ما سصسس،ل والسنة الككوتاب في جا اةدة لبهسسا يح اسسس سهنسسا مف سلسسوا ف مئا أدخ اةد شسسي له اشسس

لن:ه الشر ع اةد وإذا بَابطل له لن:ه الشر ع ش يننا بَابطل ين:ه نشهةد فإ احة في:ه ليس أ مصل
ين اة وأ اة المصلح سفها من:ه الموهوم سل س ن فلهذا كثيرة مفاسةد يخ يل نرى نح أ
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